
 

Biografi 

Continvvm adalah sebuah band dengan style musik alternative/rock dari Bandung, Indonesia. Jika 

ada kata-kata yang paling tepat untuk menggambarkan jenis musik yang diusung band ini, yaitu 

musik alternatif dengan sedikit nuansa space-rock dimana didalamnya terdapat perpaduan antara 

distorsi, permainan delay gitar, dan ambience. 

Band ini didirikan atas inisiatif Andreas Damiandito pada sekitar akhir tahun 2012 setelah band yang 

sebelumnya memutuskan untuk rehat dan belum tahu kapan akan kembali berkarya. Setelah melalui 

beberapa pertimbangan, akhirnya diputuskan untuk membentuk kembali sebuah grup musik yang 

akhirnya diberi nama "Continvvm" untuk proyek band barunya ini. Makna dibalik kata "Continvvm" 

itu sendiri adalah sebagai rangkaian kesatuan, dimana rangkaian yang dimaksud adalah untuk terus 

bermain musik dan berkarya. Sedangkan penulisan nama band dengan mengganti huruf u seperti 

huruf v adalah untuk memberikan aksen tersendiri saja 

Saat ini Continvvm hadir dengan format kuartet beranggotakan empat orang yang terdiri dari 

Andreas Damiandito pada vokal dan gitar, Luky Setiady pada drum, Deny Priyatna pada gitar, dan 

Adrie Pramudya pada bass. Keempat pemuda tersebut tentunya memiliki influence masing-masing 

dalam bermusik.  

Sekarang ini Continvvm masih mempersiapkan diri guna membuat album EP perdana sebagai salah 

satu langkah awal band ini di skena musik sidestream, atau lebih dikenal dengan kata “indie”. 

Berdasarkan hal tersebut tentu saja akan menjadi sangat berharga bagi Continvvm untuk terus 

berkembang dan diterima di masyarakat. Semoga kehadiran Continvvm band bisa memperkaya 

pilihan dan keberagaman dalam menikmati musik. RAWK!  

Profil Personil 

 

Nama  : Andreas Damiandito 

Kelahiran : Bandung, 24 Januari 1989 

Instrumen : Vokal, Gitar 

Pekerjaan  : Private guitar tutor 

 

Nama  : Adrie Pramudya 

Kelahiran  : Bandung, 15 April 1989 

Instrumen : Bass 

Pekerjaan  : Orkestra Klasik 

 
Nama        : Luky Setiady 

Kelahiran  : Bandung, 17 Februari 1987 

Instrumen : Drums 

Pekerjaan  : Arsitek 

 

Nama  : Denny Priyatna 

Kelahiran  : Bandung, 21 Februari 1990 

Instrumen : Gitar 

Pekerjaan : Desainer produk 

 

 

Inquiry   : +6281214032945 ( dito ) 

Email  : continuumband@hotmail.com 

 


